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Plats och tid

Kommunhuset, plenisalen. Måndagen den 22 oktober 2018, kl. 13.00-14.30

Beslutande

Ledamöter

Se närvarolista sidan 2

Övriga närvarande

Ej tjänstgörande ersättare

Se närvarolista sidan 2

Tjänstemän

Se närvarolista sidan 2
Övriga

Se närvarolista sidan 2

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, administrativ service, torsdagen den 25 oktober kl. 13.00

Underskrifter

Paragrafer 123-136

Ordförande

Ulrika Liljeberg (C)
Justerare

Jan-Olof Karlsson (S)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2018-10-22

Datum då anslaget sätts upp

2018-10-26

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, administrativ service

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Björn Arrias
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Närvarolista
Beslutande
Ledamöter

Ulrika Liljeberg (C), ordf.
Anne-Lie Stenberg (M)
Aarno Magnusson (C)
Kenneth Dahlström (C)
Jan-Olof Karlsson (S)
Birgitta Jansson (S)
Karin Byström (C)
Ingrid Rönnblad (S)
Inga Westlund (V)
Viktor Zakrisson (S)

Tjänstgörande ersättare

Åke Arnesson (BP) ers: Jörgen Winther (BP)
Per Wiman (KD) ers: Erica Strid (KD)
Kerstin Marits (M) ers: Sebastian Larsson (M)
Margareta Jobs (KD) ers: Mikael Kyller (KD)
Yvonne Ineteg (V) ers: Ella Gyllenhak-Liss (MP)

Övriga närvarande
Ej tjänstgörande ersättare

Rune Bröms (C)
Mats Stenmark (M)
Tintin Löfdahl (KD)

Tjänstemän

Kommundirektör Göran Wigert
Kommunsekreterare Björn Arrias.

Övriga
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Taxa för allmänna vattentjänster (VA-taxa) 2019

§ 130

Mål och budget 2019-2021

§ 131

Utökad borgen för Leksand Vatten AB (LVAB)

§ 132
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Dataskyddsombud för kommunfullmäktige
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Justeras
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§ 123

Kommundirektören informerar
Beskrivning av ärendet
Kommundirektör Göran Wigert informerar om bland annat följande:
-

Ekonomin är i fokus för förvaltningens sida. Det finns flera utmaningar,
men främst inom sektorn lärande och stöd. Inom skolan och förskolan
behöver strukturfrågor fortsatt utredas och tas ställning till, så att
beredskap och handlingsutrymme finns. Kostnaderna för placeringar
inom familj och stöd har ökat och behöver hanteras.

Kommunstyrelsens beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.

Justeras

Utdrag bestyrks
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§ 124

Utskottsordförandena informerar
Beskrivning av ärendet
Ordföranden för utskottet för samhällsbyggnad Anne-Lie Stenberg (M)
informerar om bland annat följande:
-

Ombyggnation av Torget och Leksandsvägen pågår enligt plan.

-

Fortsatta diskussioner på går med Rättvik avseende på vilka områden
motsvarande sektorer kan samarbeta.

-

Detaljplanearbetet för Moskogsvägen är påbörjat.

-

Kompletterande utredning avseende Limsjöänget tas fram med anledning
av synpunkter från länsstyrelsen.

-

En grupp av tjänstemän kommer att ta hand om
hållbarhetsstrategiarbetet.

-

Åke Sjöberg, Birgitta Jansson (S) och Anne-Lie Stenberg (M) åker till
Sotori Municipality i november.

-

Förslag avseende byggnation av den nya sporthallen är på gång och
kommer att presenteras för utskottet.

Ordföranden för utskottet för vård och omsorg Kenneth Dahlström (C)
informerar om bland annat följande:
-

Brukarenkäten kommer att presenteras vid kommande utskott.

-

Fördjupad analys om sjukfrånvaron av sektorn har efterfrågats.

-

Läget med ombyggnationen av Tibble servicehus

-

Rekrytering

Ordföranden för utskottet för lärande och stöd Tintin Löfdahl (KD)
informerar om bland annat följande:
-

Stiftelsen Clas Ohlson Foundation skänker en halv miljon kronor till
Insjöns skola. Bidraget ska öka elevernas möjligheter att utvecklas inom
innovation, entreprenörsanda och företagsamhet.

-

Den stora inflyttningen har medfört att det är kö till förskolan. En
planerad omgruppering inom förskolan Rosen i syfte att skapa fler

Justeras

Utdrag bestyrks
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platser har anmälts till Skolinspektionen, men något besked från
Skolinspektionen har inte lämnats.
-

Utskottet ska vid varje sammanträde få en dragning avseende ekonomin
inom familj och stöd, där kostnaderna för ekonomiskt bistånd respektive
placeringskostnader redovisas.

-

Leksands gymnasium besökte utskottet och berättade om sin verksamhet.
Antalet elever har minskat över tid. Programutbudet för
gymnasieskolorna kommer att diskuteras inom Gysam, ett
samverkansorgan mellan kommuner i länet.

-

Utredningen om grundskolans framtida organisation och arbetsformer
kommer att presenteras för utskottet för lärande och stöd den 12
november. Därefter kommer utredningen att läggas ut på hemsidan.

-

Den incidenten som inträffade på Leksands gymnasium, där ett
knivslagsmål uppstod i utanför skolan, hanterades föredömligt av skolans
ledning. Skolans och kommunens krisorganisation aktiverades och
kommunens kristeam kallades in som samtalsstöd och skolledningen
samlade samtliga elever för information om det inträffade.

Kommunstyrelsens beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.

Justeras

Utdrag bestyrks
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§ 125

Dnr 2018/1298

Delårsrapport per den 31 augusti 2018 med årsprognos
Beskrivning av ärendet
Den ekonomiska prognosen visar på ett överskott på 0,1 miljoner kronor
(mkr), motsvarande 0,0 % av skatter och bidrag. Budget för året är 3,9 mkr
(0,4 %). Jämfört med budget är resultatet positiv, men jämfört med
kommunens mål på 2 % är det inte tillräckligt.
Sektorerna förväntas göra ett underskott på -20,8 mkr under året, varav
sektor Lärande och stöd -20,3 mkr. Under året har Lärande och stöd erhållit
ett tilläggsanslag på 13,0 mkr och utan detta vore avvikelsen istället 33,3
mkr.
Balanskravsresultatet det vill säga resultatet rensat för realisationsvinster på
anläggningstillgångar, nås inte. Det resultatet väntas bli -5,3 mkr och där
ingår inga sådana vinster.
Prognosen för investeringar är 73,1 miljoner kronor jämfört med budget
127,9 mkr, avvikelserna avser nästan uteslutande sådant som inte kommer
hinna genomföras/påbörjas under 2018.
1/5 finansiella mål nås, nedan är en sammanfattning på tre av dem.
Mål

Målnivå

Förväntat utfall

Överskott av skatter och bidrag

2%

0,0 %

Självfinansieringsgrad
för investeringar

100 %

60%

Soliditetsförbättring

7,7% i snitt 2015-2017

11 %

Målet avseende förbättring av soliditeten inklusive pensionsskulden
redovisad som ansvarsförbindelse ska årligen ha skett jämfört med
föregående års rullande treårsperiod.
Det kommer att nås tack vare ett positivt resultat, minskad skuld i form av
ansvarsförbindelse och att investeringarna inte genomförs i förväntad takt,
vilket också påverkar positivt.
Den verksamhetsmässiga måluppfyllelsen förväntas vara god där 11 av 12
mål bedöms nås helt eller delvis.

Justeras

Utdrag bestyrks
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Målen för god ekonomisk hushållning nås inte för 2018.
I slutet av juli hade Leksands kommun 15 752 invånare, vilket är en ny
rekordnotering.
Under året har byggnationen av förskolan Myran satt igång, arbetet med
centrumutvecklingen fortsätter och planering för ett nytt särskilt boende
pågår samt fortsatt exploatering för att nå kommunens vision om 18 000
invånare 2025.
Beslutsunderlag
Utdrag ur allmänna utskottets sammanträdesprotokoll, daterat 2018-10-09,
§ 51
Tjänsteutlåtande av Kristian Koivumäki, daterat 2018-10-03
Delårsrapport per den 31 augusti med årsprognos
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Godkänna delårsrapporten per den 31 augusti med helårsprognos.
Kommunstyrelsens beslut
1. Uppdra till förvaltningen att snarast vidta åtgärder för att få
driftsbudgeten i balans.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Kommundirektör Göran Wigert
Ekonomichef Lars Bäcksholm
Sektorschefer

Justeras

Utdrag bestyrks
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§ 126

Dnr 2018/554

Mål- och resultatrapport 2018
Sektorerna redovisar mål- och resultatrapport för period 2 2018.
Mål- och resultatrapporten avser för lärande och stöd följande politiska mål:
-

Ökat fokus på att utveckla barns intresse för skriftspråk,
kommunikation och läsning i förskolan

-

Ha ännu bättre måluppfyllelse hos eleverna i våra skolor - med fokus
på elever med låg måluppfyllelse

-

Vara en attraktiv arbetsgivare

-

Medverka till att förkorta tiden för etablering på arbetsmarknaden för
de som fått uppehållstillstånd

-

Stärka vår position som kulturkommun samt fortsätta vara en av
landets främsta sport- och friluftskommuner

-

Öka medborgarnas välmående genom att främja hälsa och trygghet
samt motverka

-

Öka medborgarnas välmående genom att främja hälsa och trygghet
samt motverka missbruk av alkohol, narkotika, doping och tobak
(ANDT)

Mål- och resultatrapporten avser vård och omsorg följande politiska mål:
-

Verka för att de äldre och de med funktionsnedsättning ges möjlighet
till större inflytande och mer utvecklande vardag samt fortsätta
utveckla stödet till anhöriga.

-

Vara en attraktiv arbetsgivare

-

Öka vår omgivnings kunskaper om kommunens uppgift och
verksamhet samt utveckla och förenkla medborgarnas och företagens
kontakter med kommunen

-

Främja den digitala delaktigheten hos våra medborgare – med fokus
på de äldre – samt öka digitaliseringen i våra kommunala
verksamheter

Justeras

Utdrag bestyrks
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Mål- och resultatrapporten avser för samhällsutveckling följande politiska
mål:
-

Bygga fler bostäder – främst lägenheter – för både unga och äldre

-

Intensifiera kommunens hållbarhetsarbete inom klimat- och
miljöområdet samt minska användning av skadliga kemikalier i våra
verksamhet

-

Aktivt stödja utvecklingen av besöksnäringen och handeln i hela
kommunen

-

Stärka vår position som kulturkommun samt fortsätta vara en av
landets främsta sport- och friluftskommuner.

Mål- och resultatrapporten avser för verksamhetsstöd följande politiska mål:

- Vara en attraktiv arbetsgivare
-

Öka vår omgivnings kunskap om kommunens uppgift och
verksamhet samt utveckla och förenkla medborgarnas och
företagarnas kontakter med kommunen

-

Öka den digitala delaktigheten hos våra medborgare – med extra
fokus på de äldre – samt öka digitalisering i vår verksamhet

Beslutsunderlag
Mål- och resultatrapport sektor Vård och omsorg, period 2/2018
Mål- och resultatrapport sektor Verksamhetsstöd, period 2/2018
Mål- och resultatrapport sektor Lärande och stöd, period 2/2018
Mål- och resultatrapport sektor Samhällsutveckling, period 2/2018
Kommunstyrelsens beslut
1. Godkänna rapporteringen
Beslutet skickas till
Kvalitetsgruppen
Sektorschefer

Justeras

Utdrag bestyrks

10

2(2)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

1(2)

Sammanträdesdatum

2018-10-22
Kommunstyrelsen

§ 127

Dnr 2018/1218

Taxor och avgifter vård och omsorg 2019
Beskrivning av ärendet
En översyn har gjorts av nivåerna för avgifterna utom maxtaxan inom sektor vård
och omsorg. Sektorn finner det motiverat att reglera avgifterna enligt
prognosticerat konsumentprisindex för 2018, vilket är 2,1 procent. En ny översyn
av avgiftsnivåerna bör göras under 2019.
Sektorns bedömning är att maxtaxan inom äldreomsorgen i Leksands kommun
årligen ska regleras från 1 januari i enlighet med vad som följer av förslag från
regeringen.
Ändrade avgiftsnivåer från 1 januari 2019 föreslås enligt nedan.
Avgiftstyp

Avgiftsnivå 2018

Föreslagen avgift 2019

Måltidsavgift, särskilt
boende
(i måltidsavgiften ingår
frukost, lunch, kvällsmål,
fika)
Lunch/matlåda

125 kr/dag
(3745 kr/mån)

128 kr/dag
(3 824 kr/mån)

58 kr/st

65 kr/st

Lunch i daglig verksamhet
från Edshult/Solhem

65 kr/st

66 kr/st

Matavgift dagverksamhet

75 kr/dag (1)

77 kr/dag

Matavgift
korttidsboende/Växelvård

125 kr/dag

128 kr/dag

Matavgift korttids-LSS

125 kr/dag

128 kr/dag

Matavgift fritids-LSS

40 kr/lunch, 15
kr/mellanmål

41 kr/lunch, 15
kr/mellanmål

Resor dagverksamhet

208 kr/mån (2)

215 kr/mån

Resor dagverksamhet

480 kr/mån (3)

495 kr/mån

(1)

Motsvarar kaffe/smörgås och lunch
Motsvarar 1-10 enkelresor/månad
(3) Motsvarar fler än 10 enkelresor/månad, höjning enligt Dalatrafiks periodkort
(2)

Justeras

Utdrag bestyrks
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Beslutsunderlag
Utdrag ur utskottet för vård och omsorgs sammanträdesprotokoll,
daterat 2018-09-25, § 45
Tjänsteutlåtande, daterat 2018-09-11
Bilaga: Förslag till förändrade avgiftsnivåer 2019
Information om konsumentprisindex juli 2018:
http://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/priser-ochkonsumtion/konsumentprisindex/konsumentprisindexkpi/pong/statistiknyhet/konsumentprisindex-kpi-juli-2018/
Bilaga: Meddelandeblad Socialstyrelsen nr 5/2016
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Anta nya avgiftsnivåer inom vård och omsorg i enlighet med förslaget.
2. Avgifter som antas enligt första punkten gäller från 1 januari 2019 och ersätter
tidigare avgifter.
3. Årligen från 1 januari reglera nivån för maxtaxan inom äldreomsorgen i
Leksands kommun i enlighet med det gällande regeringsförslaget. Den nya
nivån för maxtaxan från 1 januari 2019 blir 2 089 kronor och ersätter tidigare
maxtaxa.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justeras

Utdrag bestyrks
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§ 128

Dnr 2018/1396

Avfallstaxa 2019
Beskrivning av ärendet
Styrelsen för Leksand Vatten AB rekommenderar kommunfullmäktige att
anta ”Avfallstaxa Leksands kommun 2019". Skälet till föreslagna ändringar
är att avfallskollektivet respektive slamkollektivet ska bära sina egna
kostnader.
Enligt förslaget ska taxor ändras enligt följande:
1. Oförändrad avfallstaxa.
2. Förändring i upplägg avfallstaxa avseende tilläggstjänst draghjälp,
(under punkt 1.3.1 En- och tvåfamiljshus och fritidshus).
3. Minskad avgift för tilläggstjänsten draghjälp.
4. Oförändrad slamtaxa.
5. Förändring tilläggstjänster slam, punkt 2.1.2, avseende akut tömning.
Tömning inom 8 timmar.
6. Förändrat upplägg latrin, punkt 2.2. Minskad avgift för hämtning av
latrinkärl vid fastighet (endast efter beställning).
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande av Henrik Valgma, daterat 2018-09-19
Förslag till avfallstaxa 2019, inkommen 2018-10-03
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Anta avfallstaxa för 2019 i enlighet med förslaget.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justeras
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§ 129

Dnr 2018/1395

Taxa för allmänna vattentjänster (VA-taxa) 2019
Beskrivning av ärendet
Styrelsen för Leksand Vatten AB rekommenderar kommunfullmäktige att
anta föreslagna ändringar i 'Taxa för allmänna vattentjänster 2019, Leksands
kommun".
Enligt förslaget ska taxorna ändras enligt följande:
• Brukningsavgifterna höjs med 5 %
• Anläggningsavgiften höjs med 10 %
• Redaktionella ändringar i § 14.1 § 14.5 och § 14.10
Anledningen till föreslagna ändringar är att VA-kollektivet ska bära sina
egna kostnader.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande av Henrik Valgma, 2018-09-19
Förslag till Taxa för allmänna vattentjänster 2019
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Anta taxa för allmänna vattentjänster (VA-taxa) för 2019 i enlighet med
förslaget.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justeras

Utdrag bestyrks
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§ 130

Dnr 2018/744

Mål och budget 2019-2021
Beskrivning av ärendet
Kommunen ska varje år upprätta en budget för nästa kalenderår och en plan
för de efterföljande två åren. Förslag till budget ska upprättas av
kommunstyrelsen för att sedan fastställas av kommunfullmäktige.
Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under
budgetåret samt mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk
hushållning.
Förvaltningen har utarbetat ett förslag till Mål och budget för åren 2019 –
2021. Detta tjänstemannaförslag utgör underlag för en politisk bedömning
där respektive parti representerat i kommunfullmäktige har möjlighet att
lägga förslag till budget.
I förvaltningens förslag till budget 2019-2021 så nås inte det av
kommunfullmäktige beslutade målet om 2 procents (%) överskott av skatter
och bidrag över en femårsperiod, i detta fall 2017-2021. Målet nås dock till
2021 igen. För perioden 2019-2021 uppgår resultatet till 1,2 % av skatter och
bidrag, men 0,5 % utan de föreslagna effektiviseringarna inom grundskolan.
Resultatet för målperioden 2017-2021 uppgår till 1,4 % och 0,7 % utan
föreslagna effektiviseringar inom grundskolan.
Orsaken till föreslagna lägre resultatnivåer beror på att förvaltningens
bedömning är att den omställning som krävs inom framförallt grundskolan
tar tid samt att kommunen har flera år av goda resultat bakom sig.
Målet om 100 procents självfinansieringsgrad för investeringar nås inte även
om exploateringsinvesteringar borträknas, då de förväntas gå med
nollresultat över tid. Framförallt beror detta på byggnationen av nytt särskilt
boende för 140 mkr, men även andra omfattande investeringar. Kommunen
har stora investeringsbehov för lokaler och infrastruktur, detta i kombination
med flera av år goda resultat och hög självfinansiering möjliggör en tillfälligt
högre investeringstakt. Även om det kommer att innebära högre kostnader i
form av avskrivningar, ränta och drift över tid.
På grund av de höga investeringsnivåerna 2019-2022 så kommer
kommunens likviditet att vara ansträngd. Som en följd av detta kommer
kommunens belåning att öka.

Justeras
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Utifrån föreslagna investerings- och resultatnivåer så behöver kommunen
framöver öka sin belåning, därför föreslås en höjning av lånetaket från 280
mkr till 350 mkr.
Målet om en förbättrad soliditet inklusive den del av pensionsskulden som
redovisas som ansvarsförbindelse kommer att nås. Detta beror dels på de
budgeterade överskotten, men också på att pensionsskulden minskar. Här
finns dock risker med regeländringar som kan påverka negativt och att
soliditeten försämras på sikt om kommunen inte klarar av amortera i takt
med avskrivningar.
Föreslagna investeringar för perioden 2019-2022 uppgår till totalt 478 mkr,
varav 89 mkr i exploateringsinvesteringar.
Investeringarna består bland annat av ny sporthall, Moskogsvägen,
Centrumutvecklingen samt exploatering av Käringberget.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande av Kristian Koivumäki, daterat 2018-09-26
Förvaltningens förslag till Mål och budget 2019-2021
Investeringsbudget 2019-2022
Ekonomirapporten maj 2018 från Sveriges Kommuner och Landsting
Ordlista för mål och budget
Yrkanden
Ulrika Liljeberg (C), Viktor Zakrisson (S), Åke Arnesson (BP) och Inga
Westlund (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Kommunstyrelsens förslag för beslut i kommunfullmäktige:
1. Fastställa skattesatsen för Leksands kommun för 2019 till 21,82 kr per
skattekrona
2. För planperioden 2017-2021 ha ett avkastningsmål på 2 procent av
skatter och bidrag.
3. Anta förslag till Mål och budget för 2019-2021 samt investeringsbudget
2019-2022.
4. Att höja lånetaket från 280 miljoner kronor till 350 miljoner kronor.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 131

Dnr 2018/999

Utökad borgen för Leksand Vatten AB (LVAB)
Beskrivning av ärendet
Leksand Vatten AB (LVAB)som är ett helägt dotterbolag till Leksands
kommun, har i en skrivelse daterad 2018-06-13 ansökt om utökad borgen
med 30 miljoner kronor från 300 miljoner kronor till 330 miljoner kronor.
Ansökan motiveras med ombyggnation av Leksands avloppsreningsverk
(97,5 miljoner kronor 2015-2019), påbörja arbetet med överföringsledning
från Tällberg till Övermo (40 miljoner kronor 2019-2020) samt löpande
reinvesteringar av VA-nätet. Totalt beräknas 255 miljoner kronor investeras
2018-2021.
Vid utgången av 2017 var 201 miljoner kronor av borgenssumman på 210
miljoner kronor nyttjad, i nuläget är 248/300 miljoner kronor nyttjat, vid
utgången av 2019 förväntas hela borgenssumman på 330 miljoner kronor
vara nyttjad. Därmed gör Leksand Vatten AB bedömningen att en höjning
behövs.
Sektorns/avdelningens bedömning
Kommunen har på förfrågan erhållit bolagets resultat-, investerings- och
kassaflödesbudget. Under perioden 2015-2030 beräknas 799 miljoner kronor
investeras och allt kommer att behöva lånefinansieras. Resultatet för
motsvarande period beräknas bli - 22 miljoner kronor samtidigt som
soliditeten sjunker från 21,8 procent till 4,6 procent 2030. Vid utgången av
2017 var de långfristiga lånen för Leksand Vatten AB 201 miljoner kronor
och beräknas öka till över 500 miljoner kronor 2023 och 580 miljoner kronor
2030.
Vid utgången av 2017 var kommunens totala nyttjade borgensåtaganden 548
miljoner kronor.
Utökas inte kommunens borgensåtagande är Leksand Vatten AB:s
bedömning att det inte går att färdigställa avloppsreningsverket i Leksand
samt att överföringsledningen mellan Tällberg och Övermo inte kan byggas.
Investeringarna är en förutsättning för att öka antalet invånare och därmed
kunna nå kommunens vision om 18 000 invånare 2025.
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Sammantaget innebär föreslagna investeringar under åren 2018-2022
förutom i Leksand Vatten AB också i primärkommunen och i
Leksandsbostäder AB att det totala utrymmet för framtida investeringar
relativt sett minskar i kommunkoncernen, givet dagens och kommande års
resultatnivåer.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från projekt- och utvecklingscontroller Kristian Koivumäki,
daterat 2018-08-23
Tjänsteutlåtande från Leksand Vatten AB med ansökan om utökat
borgensåtagande, daterat 2018-06-13
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Såsom för egen skuld ingå borgen för Leksand Vatten AB:s
låneförpliktelser upp till ett högsta belopp om 330 miljoner kronor, jämte
därpå löpande ränta och kostnader.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 132

Dnr 2016/1259

Revisionsrapport avseende kompetensförsörjning
Beskrivning av ärendet
KPMG har på uppdrag av Leksands kommuns revisorer följt upp 2016 års
revisionsrapport avseende granskning av kompetensförsörjning. Detta med
anledning av att de granskningsinsatser som genomförs ska leda till att
verksamheterna utvecklas.
Revisionens sammanfattande bedömning är att Leksands kommun har ett
stort fokus på arbetsgivarfrågorna och åtgärder för att stärka kommunen som
arbetsgivare.
Det finns dock några utvecklingsområden:


Ta fram en sammanhållen kompetensförsörjningsplan med analyser
av kompetensförsörjningsbehovet på kort och lång sikt samt
strategier, mål och aktiviteter föra att klara kompetensförsörjningskravet.



Genomföra systematiska analyser av sjukfrånvaron inom samtliga
verksamhetsområden.



Regelbundet följa upp att avgångssamtal erbjuds alla som slutar sin
anställning i kommunen för att säkerställa att samtliga chefer följer
rutinerna för avgångssamtal.



Ta fram rutiner för hur kommunen som arbetsgivare ska ta till vara
det som framkommer vid avgångssamtal så att det kan användas som
ett underlag till åtgärder och utveckling av kommunen som
arbetsgivare.



Följa upp att respektive chef följer rutinerna och analyserar
medarbetarundersökningarna samt vidtar åtgärder med anledning av
resultatet.

HR-chef, Hanna Trädgård-Oscarsson, har upprättat yttrande över
revisionsrapporten.
Beslutsunderlag
Utdrag ur allmänna utskottet sammanträdesprotokoll, daterat 2018-10-08,
§ 69
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Tjänsteutlåtande från HR-chef Hanna Trädgårdh-Oscarsson daterat
2018-09-10
HR-chefens svar på KPMG:s uppföljning av 2016 års revisionsrapport
avseende granskning av kompetensförsörjning
Kommunstyrelsens beslut
1. Godkänna HR-chefens yttrande och överlämna det till kommunens
revisorer och dess revisorsbiträde på KPMG.
Beslutet skickas till
Revisionen och dess biträde
HR-chef Hanna Trädgårdh Oscarsson
Kommunfullmäktige för kännedom
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§ 133

Dnr 2018/997

Yttrande över granskningsrapport om hemtjänst
Beskrivning av ärendet
KPMG har på uppdrag av Leksands kommuns revisorer granskat
hemtjänsten. Den sammanfattande bedömningen är att det finns en
ändamålsenlig struktur och systematik i ledning och styrning men att vissa
åtgärder behöver vidtas för att säkerställa effektivt resursutnyttjande samt
kvalitet för brukarna.
Sektorns/avdelningens bedömning
Revisonens synpunkt: Se över arbetet med resursplanering.
Föreslagen åtgärd: De som arbetar med resursplanering inom hemtjänsten
har samlokaliserats vilket gett en ökad samverkan mellan
hemtjänstgrupperna. Frågor rörande bemanningsenheten gällande öppettider,
hur de skall vara organiserade med mera kommer att tas upp vidare i
kommunens styrgrupp för bemanningsenheten.
Revisonens synpunkt: Se över rutiner och arbetssätt för att främja minskat
vikariebehov, effektivisera vikariehanteringen samt öka flexibiliteten mellan
hemtjänstgrupperna.
Föreslagen åtgärd: Årets brist på vikarier har lett till ökad flexibilitet
mellan hemtjänstgrupperna, flera av personalen arbetar nu i flera olika
hemtjänstgrupper. Arbete pågår med ”Heltid som norm” vilket kommer att
leda till ökad flexibilitet och en annan grundbemanning. En översyn av
hemtjänstens organisation är gjord, vilket har lett till tydligare uppdrag både
för enhetschef och gruppledare/planerare.
Revisonens synpunkt: Säkerställa att första kunden besök genomför enligt
rutin.
Föreslagen åtgärd: En ny rutin har upprättats där enhetschef gör första
kundbesöket, detta följs upp månatligen av ledningsgrupp. När en ny kund
får ett beslut planeras ett hembesök inom 2 veckor.
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Revisonens synpunkt: Säkerställa att aktuella genomförandeplaner (IGP)
finns upprättade:
Föreslagen åtgärd: Ny rutin har upprättats där gruppledare/planerare
ansvarar för att IGP alltid är aktuell. Detta följs upp och kontrolleras i
enlighet med internkontrollplanen. Ny mall har gjorts för att snabbt kunna
kontrollera samt säkerställa att alla kunder har en aktuell IGP.
Beslutsunderlag
Utdrag ur skottet för lärande och stöds sammanträdesprotokoll, daterat 201809-25, § 44
Tjänsteutlåtande, daterat 2018-08-03
Granskningsrapport KPMG, daterad 2018-06-13
Kommunstyrelsens beslut
1. Godkänna de föreslagna åtgärderna.
2. Anta yttrandet och översända det till revisionen.
Beslutet skickas till
Revisionen och dess biträde
Avdelningschef Marie van Geffen Blomberg
Kommunfullmäktige för kännedom
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§ 134

Dnr 2018/1366

Dataskyddsombud för kommunfullmäktige
Beskrivning av ärendet
Dataskyddsförordningen, eller GDPR som den också kallas, innehåller regler
om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen börjar gälla den 25
maj 2018 och ersätter då personuppgiftslagen (PuL).
För att uppfylla artikel 37-39 i dataskyddsförordningen behöver Leksands
kommuns myndigheter utse ett dataskyddsombud.
Dataskyddsombudets roll inkluderar att ge råd till verksamheterna, utföra
tillsyn, anmäla personuppgiftsincidenter och att vara kontaktperson mellan
kommunen och datainspektionen.
Dataskyddsombudet ska ha en oberoende ställning inom organisationen och
placeras direkt under kommundirektören.
Finansiering
Kommuns dataskyddsombud finansieras genom att kommunen säljer tjänst
som dataskyddsombud till Leksandsbostäder AB.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande av Andrew Tutt-Wixner, daterat 2018-09-27
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Utse Andrew Tutt-Wixner till dataskyddsombud för kommunfullmäktige
i Leksands kommun.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 135

Dnr 2018/44

Anmälan av inkomna delegeringsbeslut
Beskrivning av ärendet
Kommunallagen föreskriver att en nämnd får uppdra åt ett utskott, åt en
ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen att besluta på
nämndens vägnar i ett visst ärende eller viss grupp av ärenden.
Beslut som fattas med ovanstående stöd ska återrapporteras till nämnden.
Härmed återrapporteras följande delegeringsbeslut:
Sektor samhällsutveckling
Byggchef, byggnadsinspektör, bygglovhandläggare och
bostadsanpassare:
-

Bostadsanpassningsärenden enligt bostadsanpassningslagen 2018-08-01
till och med 2018-08-31

-

Byggärenden enligt plan- och bygglagen 2018-08-01 till och med 201808-31

Miljöchef, alkoholhandläggare och miljöinspektörer:
-

Tillsynsärenden enligt livsmedelslagen, miljöbalken och alkohollagen
2018-08-01 till och med 2018-08-31

Räddningschef och Brandförman
-

Tillsynsärenden enligt LSO, offentliga tillställningar, förelägganden,
brandfarliga och explosiva varor och bygglovremisser 2018-08-01 till
och med 2018-08-31

Trafik
-

Parkeringstillstånd

-

Trafik - yttrande tillstånd; Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och
lokala föreskrifter. Claskalaset - marknad, scenframträdande,
matförsäljning, lekhoppland, helikopterturer mm, Hjultorgets
köpcentrum, dnr 2018/1132

-

Trafik - yttrande tillstånd; Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och
lokala föreskrifter. Kulturkalaset, försäljning av mat och hantverk,
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musik, dans, utställningar, uppvisningar, tårtkalas och barnaktiviteter,
Leksands centrum, dnr 2018/1131
-

Trafik - yttrande tillstånd; Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och
lokala föreskrifter. Remiss valarbete centerpartiet, dnr 2018/1163

-

Trafik - yttrande tillstånd; Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och
lokala föreskrifter. Liberalerna Leksand, Kulturkalaset, dnr 2018/1164

-

Lokal Trafikföreskrift Tårtkalas 29 augusti, Ansökan om tillstånd enligt
ordningslagen och lokala föreskrifter. Kulturkalaset, försäljning av mat
och hantverk, musik, dans, utställningar, uppvisningar, tårtkalas och
barnaktiviteter, Leksands centrum, dnr 2018/1131

-

Trafik - yttrande tillstånd; Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och
lokala föreskrifter. Valinformation i samband med Kulturkalaset.
Kristdemokraterna Leksand, dnr 2018/1178

-

Trafik, brandkår och miljö - yttrande tillstånd; Ansökan om tillstånd
enligt ordningslagen och lokala föreskrifter. Uppställning av tält i
samband med bolagsstämma, dnr 2018/1203

-

Lokal trafikföreskrift Kulturkalaset 1sept, Ansökan om tillstånd enligt
ordningslagen och lokala föreskrifter. Kulturkalaset, försäljning av mat
och hantverk, musik, dans, utställningar, uppvisningar, tårtkalas och
barnaktiviteter, Leksands centrum, dnr 2018/1131

-

Trafik, miljö, brandkåren - yttrande tillstånd; Ansökan om tillstånd enligt
ordningslagen och lokala föreskrifter, dnr 2018/1247

-

Trafik - yttrande tillstånd; Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och
lokala föreskrifter. Pengainsamling Världens barn, dnr 2018/1244

-

Trafik - yttrande tillstånd; Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och
lokala föreskrifter. Remiss hockeyallsvenskan LIF

Övrigt
-

Anställning naturvårdshandläggare ärendenummer L2002:2018:3,
anställd av Anna Ograhn

-

Godkännande av förrättning Södra Rälta 7:8, Hästberg 3:3 och Västannor
31:15, David Wildemo, dnr 2018/1296

Sektor lärande och stöd
- Beslut 8-9/2017 fattade av enhetschef David Ytfeldt
-

Beslut 1-3/2018 fattade av enhetschef David Ytfeldt

-

Beslut 1-2/2018 fattade av enhetschef Johan Jobs

-

Beslut 30-31/2018 fattade av förskolechef Helen Häljebo
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-

Beslut 30-43/2018 fattade av rektor Johan Nilsson

Sektor vård och omsorg
Personalärenden enligt följande
- Enhetschef Eva Mans, lista nr 6/2018
-

Enhetschef Patricia Gustafsson, lista nr 7/2015

-

Enhetschef Marie-Louise Jonsson, lista nr 6/2018

-

Enhetschef Anna Löf, lista nr 7/2018

-

Enhetschef Adrienne Sirks Domeij, lista nr 1/2018

-

Enhetschef Johan Karén, lista nr 5/2018

-

Enhetschef Jessica Eriksson, lista nr 8/2018

-

Enhetschef Torbjörn Lund, lista nr 8/2018

-

Enhetschef Camilla Carnö, lista nr 6/2018

-

Enhetschef Camilla Carnö, lista nr 7/2018

-

Avdelningschef/verksamhetschef Marie van Geffen Blomberg, lista nr
3/2017

Sektor verksamhetsstöd
- Beslut om avslag på begäran om allmän handling, fattat av administrativ
chef Andriette Ivarsson, § 2/2018, fattat 2018-09-28
Utskotten
- Delegationsbeslut av utskottet för samhällsbyggnad enligt
sammanträdesprotokoll daterat 2018-09-27
-

Delegationsbeslut av utskottet för vård och omsorg enligt
sammanträdesprotokoll daterat 2018-09-25

-

Delegationsbeslut av utskottet för lärande och stöd enligt
sammanträdesprotokoll 2018-10-08

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande av kommunsekreterare Björn Arrias, daterat 2018-10-10
Delegeringslistor
Protokoll
Kommunstyrelsens beslut
1. Godkänna redovisning av de delegeringsbeslut som förtecknas i
protokoll per den 10 oktober 2018.
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Beslutet skickas till
Administrativ service
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§ 136

Kommunstyrelsens ordförande informerar
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens ordförande, Ulrika Liljeberg (C), informerar om bland
annat följande:
-

Delegationsordningen ses över inom presidiet för kommunstyrelsen.

-

Efter nuvarande kommunstyrelsens sista sammanträde, den 19 november
2018, kommer alla ledamöter att beredas möjlighet att svara på en
utvärdering om kommunstyrelsens och utskottens arbetsformer.

-

Onsdagen den 24 oktober är det sista sammanträdet för det som tidigare
hetat Region Dalarna. I den nya organisationen för Region Dalarna
kommer fortsatt kommunstyrelsens ordförande och oppositionsråden ha
uppgifter som beredningsgrupp för den regionala utvecklingsnämnden.

-

FN-dagen, onsdagen den 24 oktober, föranleder aktiviteter på olika håll i
kommunen, bland annat med en ljusfest som också uppmärksammar
700-årsjubileet.

-

Riksarkivet kommer på besök på torsdagen den 25 oktober.

Kommunstyrelsens beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.
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